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बफरीच े 
योभशऴषक ककस्वे..! 



खूऩ लऴाांऩूलीची गोष्ट आशे. 
दयूलयच्मा एका देळात एक भुरगा यशात शोता. 
तो नलनलीन गोष्टी कळा फनलता मेतीर मालय वतत वलचाय 
कयामचा. 
त्मातल्मा  अनेक गोष्टी भूखाषवायख्मा अवामच्मा. 



त्मा भुराचां नाल शोतां बफरी. 
त्माची आई त्मारा सवरी-बफरी म्शणजे भूखष-
बफरी अवांच म्शणामची. 
त्माचे लडीरशी त्मारा सवरी-बफरी म्शणामचे. 

शा सवरी-बफरी अवां कयामचा तयी काम? 

एक ददलव त्माच्मा लडडराांनी त्मारा एक 

ऩॉऩकॉनषचां ऩाककट ददरां. 
भग बफरीनां ते ऩॉऩकॉनष खाल्रे अवतीर? 

तुम्शारा काम लाटतां? 

अजजफात खाल्रे नाशीत. 



भग बफरीनां फयाच वलचाय केरा.  
“भी भूखष नाशी शे भी त्माांना आता दाखलूनच 
देतो.” 
भग त्मानां ऩॉऩकॉनष घेतरे 
आणण बफमा ऩेयतो तवे भातीत ऩेयरे. 



बफरीच्मा आईरा वलचायरां 
“त ूशे ऩॉऩकॉनष जसभनीत का ऩेयतोमव बफरी?” 

बफरी म्शणारा, “भी ऩॉऩकॉनष रालतोम. 

भग ऩॉऩकॉनष उगलतीर.  

भाझ्माकड ेऩोती बयबरुन ऩॉऩकॉनष अवतीर.” 



“त ूभखूष तो भखूषच यशाणाय सवरी-
बफरी..” आई म्शणारी. 
“त ूखयोखय भखूष आशेव.” 

लडडर म्शणार,े  
“बफरी, त ूकामभ अळा 
भखूाषवायख्मा गोष्टी कयळीर.” 



भग एक ददलव बफरीनां  
मालय फयाच वलचाय केरा. 
“भी भखूष नाशी शे त्माांना दाखलनूच देतो.” 

भग बफरी घयाच्मा भागच्मा अांगणाय गेरा. 
त्माच्मा शातात एक ऩातरेां शोतां. 
त्मात उकऱतां ऩाणी शोतां. 
त्मानां दोन रार कोंफडमाांना फोरालरां. 
त्माांना गयभ ऩाणी ऩाजामचा प्रमत्न केरा. 



बफरीची आई म्शणारी, 
“त ूकोंफडमाांना उकऱतां गयभ ऩाणी 
का ऩाजतो आशेव?” 

“भी कोंफडमाांना उकऱतां गयभ ऩाणी 
ऩाजतो म्शणजे त्मा वाध्मा अांडमाांऐलजी 
उकडरेरी अांडी घारतीर.” बफरी म्शणारा. 
“सवरी-बफरी त ूखयोखयच  

भखूाांचा सळयोभणी आशेव.. ” आई म्शणारी. 



लडीर म्शणारे 
“बफरी, भरा लाटतां तू नेशभी 
अळा भूखाषवायख्मा गोष्टीच कयणाय.” 

एक ददलव बफरी म्शणारा, 
“भी भूखष नाशी शे 
भी त्माांना दाखलतोच. 
भी भाझ्माशून भूखष व्मक्ती 
ळोधून आणतो.” 



भग बफरी घयाफाशेय ऩडरा. 
आणण चारामरा रागरा. 

भग तो एका नदीच्मा तीयालय ऩोचरा. 
ततथे त्मारा एक भाणूव ददवरा 



“तमु्शी इथे काम कयताम?” बफरीनां वलचायरां. 
तो भाणूव म्शणारा “भी ऩाणी बयामचा प्रमत्न कयतोम.” 
“ऩण तझु्मा ऩातले्मारा तय खारनू बोकां  आशेत.” 
“अगदी फयोफय..” तो भाणूव म्शणारा. 
“चाऱणीनां ऩाणी बयणां खूऩ अलघड काभ आशे.” 



“भी तुम्शारा काशी भदत करु का?” बफरी म्शणारा. 
भग बफरीनां गलत आणण ओरी भाती लाऩरुन  
ती बोकां  फांद केरी. 
“आता तुरा मा ऩातले्मानां वशज ऩाणी काढता मेईर.” 
बफरी म्शणारा. 



“तुभचा खूऩ आबायी आशे..” तो भाणूव म्शणारा. 
“तू खूऩ ळशाणा आशेव आणण आमुष्मबय ळशाणाच 
अवळीर.” 

भग त्मा भाणवानां बफरीरा  
 वोन्माचां एक घडमाऱ ददरां.  



बफरी ऩयत चारामरा रागरा. 
चारतच यादशरा. 

ऩुढे गेल्मालय त्मारा काशी भाणवां बेटरी. 
ती खूऩ द:ुखात शोती. 
“तुम्शी वगऱे इतके द:ुखी का आशात?” बफरीनां 
वलचायरां. 
“भी तुम्शारा काशी भदत करु ळकतो का?” 
  



“आभच्मातरा एक भाणूव शयलरा आशे.” 
त्माांच्माऩैकी एकजण म्शणारा. 
बफरी म्शणारा, “तुम्शी भाणवां नीट भोजरीत 
का?” 
“शो, आम्शी रष देऊन भाणवां भोजरी. 
आम्शी नऊ जण शोतो. 
ऩण आज वकाऱी भोजरां तवे्शा दशा जण आशेत 
अवां कऱरां. 
आभच्मातरा एक जण शयलरा आशे.” 
मालय बफरी म्शणारा, 
“भरा जया दाखल फयां, तू कवां भोजरांव.” 
भग त्मा भाणवानां भोजणां वुरु केरां. 
  
“एक, दोन, तीन..” 
अवां कयत त्मानां नऊ भाणवां भोजरी. 
ऩण तो स्लत:रा धयामरा वलवयरा. 



“अये”, बफरी त्मा भाणवारा म्शणारा. 
“तू स्लत:रा भोजामरा वलवयतो आशेव.” 
भग ऩयत बफरी त्मा रोकाांना म्शणारा 
“शे फघा, भी त्मा शयलरेल्मा वाथीदायारा  
ळोधू ळकतो.  
त्माच्मा फदल्मात तुम्शी भरा काम द्मार?” 
“आभच्माकड ेजजतके ऩैवे आशेत 
त ेवगऱे तुरा देऊ.” त ेवलषजण म्शणारे. 
भग बफरी म्शणारा.. “ठीक आशे. 
आता भी भोजतो.”  
भग त्मानां ऩदशल्मा भाणवारा भोजरां. 
त्माच्मा ऩाठीलय एकदा थोऩटरां. 
ऩुढच्मा भाणवारा भोजरां. 
त्माच्मा ऩाठीलय दोनदा थोऩटरां. 
भग त्मानां त्माच्मा ऩुढच्मा भाणवारा भोजरां. 
त्माच्मा ऩाठीलय तीनदा थोऩटरां. 
  



भग बफरीनां फाकीची भाणवां भोजरी 
चायदा थोऩटरां..! ऩाचलेऱा थोऩटरां.! 
वशालेऱा थोऩटरां, 

वातलेऱा थोऩटरां..! आठलेऱा 
थोऩटरां..!  
नऊलेऱा थोऩटरां..! 



दशालेऱा थोऩटरां 

त ेवलषजण आऩल्मा शयलरेल्मा एका 
वाथीदायारा 
बेटून खूऩ खुऴ झारे. 
“फयां झारां, कोणी शयलरेरां नाशी.” अवां त े
म्शणारे. 
  



भग त ेबफरीरा म्शणारे 
  
“तू खूऩ शुळाय आशेव. 
आणण आमुष्मबय शुळायीनां काभां 
कयळीर.” 
भग आऩल्माकड ेअवरेरे 
वगऱे ऩैवे त्माांनी बफरीरा ददरे. 

भग बफरी ऩुढे चारामरा रागरा. 
ळेलटी तो एका ळशयात ऩोचरा. 



ततथे त्मारा एक घय ददवरां. 
“शे वलचचत्रच घय आशे.” बफरी भनाळी म्शणारा. 
“मा घयारा एकशी णखडकी नाशी.” 
तलेढ्मात त्मा घयातून एक भाणूव 
ऩऱत ऩऱत फाशेय आरा. 
त्माच्मा शातात एक बाांडां शोतां. 



भग त्मा घयातरी फाकीची भाणवां फाशेय ऩऱत आरी. 
त्मातल्मा प्रत्मेकाच्मा शातात एक बाांडां शोतां. 
 

भग त ेऩयत घयात गेरे. 
त ेअवां वतत आतफाशेय कयत शोत.े 
  



“त्माांच्मा शातातरी बाांडी तय रयकाभी आशेत.” बफरी 
ऩटुऩटुरा. 
“भग त ेबाांडी घेऊन ऩयत ऩयत फाशेय का फयां मेत 
आशेत?” 
भग त्माऩकैी एक भाणूव ऩऱामचां थाांफरा आणण 
म्शणारा 
“शे घय खूऩ छान आशे. ऩण आत पक्त  
काऱोख आशे.  
आम्शी बाांडी बयबरुन वमूाषचा प्रकाळ  
आत घेऊन जातो. ऩण आतरा काऱोख काशी सभटत 
नाशी. 
आम्शारा काशी ददवतशी नाशी.” 
“आधी त्मा आतफाशेय भाणवाांना ऩऱणां थाांफलामरा 
वाांगा.” बफरी म्शणारा. 
“भग भी त्माांना भदत कयामचा प्रमत्न कयतो.” 
  



भग बफरी त्मा भाणवाांना म्शणारा. 
“तुम्शी एक चाांगरां घय तमाय केरांत. 
ऩण तुम्शी त्मारा एकशी णखडकी ठेलरी नाशीत.” 
भग त्मा भाणवाांनी आऩल्मा घयारा 
णखडक्मा केल्मा. 
भग घयातरा काऱोख सभटरा 
आणण वगऱां  घय 
वूमषप्रकाळानां बरुन गेरां. 



“अये व्ला..” ती भाणवां म्शणारी. 
भग ते वलषजण बफरीरा म्शणारे 

“तू खऩू शुळाय आशेव. 

आमुष्मबय तू शुळायीनां काभां कयळीर.” 

ऩुढे ते वलषजण म्शणारे, 

“कृऩा करुन तू आभचा याजा शो.” 

भग त्माांनी बफरीरा 
वोन्माचा एक भुकुट ददरा. 
“भरा तुभचा याजा व्शामचां नाशी.” बफरी म्शणारा. 
“ऩण भी शा भुकुट घेऊन घयी जाईन. 

भाझ्मा आईलडडराांना शा भुकुट दाखलेन.” 



भग बफरी घयी गेरा. 

त्माच्मा आईलडडराांनी वोन्माचा भुकुट ऩादशरा. 
“भग त ेम्शणारे. 
बफरी, सवरी-बफरी..  
शा वोन्माचा भुकुट तुरा कुठे सभऱारा फयां?” 



भग बफरीनां त्माांना वगऱी कथा वाांचगतरी. भग त्मानां आऩल्मा लडडराांना  
वोन्माचां घडमाऱ ददरां. 
  

आईरा वगऱे ऩैवे ददरे. 



ऩण बफरीनां वोन्माचा भुकुट स्लत:कडचे 
ठेलरा.  
तो नेशभी भुकुट घारत अवे. 

झाडाांच्मा पाांद्माांना रटकून झोके घेतानाशी 
तो भुकुट घारामचा..  



इतकां च काम आांघोऱ कयतानाशी तो भुकुट घारामचा. ..आणण झोऩतानाशी भुकुट घारूनच झोऩामचा. 



भग बफरीनां आऩल्मा आईलडडराांना वाांचगतरां. 
“कृऩा करुन तुम्शी भरा आता सवरी-बफरी मा 
नालानां 
शाका भायणां फांद कया.” 
“ऩण त ेतय तुझां नालच आशे..” आई म्शणारी. 
“सवरी-बफरी, शेच तय तुझां नाल आशे.” 
“नाशी भाझां नाल वलल्मभ आशे.” बफरी म्शणारा. 

त्मानांतय शुळाय वलल्मभ वलचाय कयामरा 
रागरा.. 
“कदाचचत.. भी अळी काशी मुक्ती ळोधू ळकेन. 
ज्माभुऱे गाम चॉकरेटचां दधू देईर..” 
  





समा
प्त 


